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U ELREY. Faço faber aos queefte
Alvará virem : Que havendo abolido
inteiramente pelo Meu Alvará com
força de Ley de dez de Setembro do
anno próximo paíTado as Frotas , e
Eíquadras , que até agora íe expediao
para os Portos das Capitanias do Rio
de Janeiro , e Bahia ; e devendo por
iíío íicar na inteira liberdade os Na-

vios deftinados aos ditos Portos : Sou fervido ordenar, que
fem embargo da Ley de dezafeis de Fevereiro de mil fete-

centos e quarenta , que determinou
, que os Navios

, que
íahiíTem dos Portos defte Reino para os íobreditos do Bra-
íil naò pudeflem ir a outros diíFerentes daquelles , a que fe

deítinaífem , nao obftantes os Decretos expedidos «íbbre a
partida das Frotas , e as mais Ordens , que prohibpm paíTa-

rem de huns para outros Portos fazendas feccas; feia lici-

to aos meímos Navios , e carregadores delles naõ fó nave-
gallos para qualquer dos Portos do Braíil , onde o commer-
cio fe acha livre , ainda que naô fejaô os do feu deílino *

mas também o pa (Tarem fazendas feccas de huns para ou-
tros dos ditos Portos , levando as guias necelTarias das Al-
fandegas dos Portos , donde fahirem , para confiar nas dos
em que entrarem , haverem , ou naõ pago os raefmos di-

reitos.

E efle fe cumprirá tao inteiramente como nelle fe
contém. Pelo que : Mando á Meia do Dezembargo do
Paço , Regedor da Gafa da Supplicaçao , Governador da
Relação , eGaía do Porto ; Gonfelhos da Minha Real Fa-
zenda 5 e do Ultramar , Mefa da Gonfciencia , e Ordens
Jimta do Gommercio defles Reinos, e feus Dominios,
Vice-Reys , e Gapitaens Generaes dos Eílados do Brafil
e da índia , Governadores , e Gapitaens Generaes dos ío-
breditos Eííados , Mefas da Infpeçaõ , e mais peíToas a
quem o conhecimento defle Alvará pertencer, que o cum-
prao

, guardem , e façaô inteiramente cumprir , e guardar
como nelle íe contém , fem duvida , ou embargo algum
quaeíquer que elles fejaô , e nao obílantes quaefquer Leys
Regimentos , Refoluçocns , Difpoziçoens ^ ou Ordens em



contrario , que todos , e todas Hey por derogadas , e caf-

fadas de Meu Motu Próprio , certa fciencia , e poder Real

,

Pleno 5 e Supremo , como fe de todas , e de cada huma
delias fizeíTe eípecial , e exprefla menção, fem embargo

das Ordenaçoens em contrario, para efte eíFeito fomente,

ficando aliás íempre em feu vigor : E valerá como Carta

paíTada pela Chancelaria , pofto que por ella naõ ha de

pafíar , e ainda que o feu eíFeito haja de durar mais de hum

,

e muitos annos , naó obílantes as Ordenaçoens em contra-

rio: Regiftando-fe em todos os lugares, onde fe coílumaÔ

regiftar íimilhantes Alvarás, e mandando-fe o original para

a Torre do Tombo. Dado no Palácio de noíTa Senhora

da Ajuda , a dous de Junho de mil fetecentos íeííenta e

féis.

]RE Y

Francífio Xavier ãe Mendoça Furtado.

ALmrà porque Vojfa Mageflade la for hem permittir ,

que fem embargo da Ley de dezafeis de Fevereiro de

mil fetecentos e quarenta y e dos Decretos, e mais Ordens^

que



que prohíhiraõ pafar ãe huns Portos para outros do Brafã

os Navios 5
quando fojfem dejlinados a hum dos ditos Por-

tos 5 polfaõ ir aos que bem lhes parecer , e os carregadores

das fazendasfeccas tranfportarem-nas livremente de huns para

outros Portos na forma acima declarada.

Para VoíTa Mageílade ver.

IJidoro Soares de Ataide o fez.

Regiílado na Secretaria de Eftada dos Negócios do

Reino , no livro primeiro das Cartas , Alvarás , e Paten-

tes a foi. 230. NoíTa Senhora da Ajuda, a 5 de Junho

de 17^6.

Ifidoro Soares de Ataide,

Impreflo na Oficina de Miguel Rodrigues,
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